Élelmiszer-hulladék jelentés
A Tescónál nem szeretünk ételt kidobni.
Éppen ezért vagyunk rá büszkék, hogy Közép-Európában mi vagyunk az első kiskereskedelmi lánc, amely a
működése során keletkező élelmiszer-felesleg és -hulladék mennyiségét publikálja.
Tudjuk, hogy a világ egyik legnagyobb élelmiszerkereskedő vállalataként komoly társadalmi felelősségünk van
az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemben, és hisszük, hogy felelős vállalatként tennünk is kell ellene.
Bízunk benne, hogy a működésünk során keletkező élelmiszer-felesleg és -hulladék mennyiségének
publikálásával jó úton indulunk el, hiszen mérés nélkül lehetetlen jövőbeni célokat felállítani, és konkrét
lépéseket tenni a pazarlás csökkentéséért. Rendelkezésre álló adataink nyilvánosságra hozatalával láthatóvá
válik az is, mennyit léptünk előre céljaink elérése felé, és így könnyebben azonosíthatjuk, hol van még szükség
a jövőben fejlődésre.
Már most is dolgozunk azon, hogy a forgalom-előrejelzési és készletezési rendszereink fejlesztésével
minimalizáljuk a működésünk során keletkező felesleg és hulladék mennyiségét, és csökkentsük a közeli
lejárati határidő miatt kidobásra ítélt termékek számát. Nem csak így harcolunk az élelmiszer-pazarlás ellen
közép-európai áruházainkban: élelmiszermentő programunkban az emberi fogyasztásra alkalmas, azonban a
polcokon az előírások miatt már nem tartható élelmiszer egy részét a helyi élelmiszerbankokon keresztül
felajánljuk a rászorulóknak.
•
•
•

Magyarországon a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen, az együttműködés kezdetétől 2017.
augusztus végéig összesen több mint 7841 tonna adományt adtunk át a rászorulóknak.
Ez a mennyiség mintegy 19,6 millió adag ételnek felel meg.
Jelenleg a 206 magyar áruházunkból 118 vesz részt az élelmiszermentő programban.

Vállaltuk, hogy 2020-ra minden közép-európai áruházunk készen áll arra, hogy jótékony célra tudja felajánlani
az élelmiszer-felesleget. A Tescónál folyamatosan dolgozunk azért, hogy ezt elérjük, hiszen célunk, hogy
egyetlen falat emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer se vesszen kárba.
Tudjuk, hogy felelősek vagyunk az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért a termőföldtől a tányérig, ezért:
•

•
•

Bevezettük a Perfectly Imperfect kínálatot. A kínálatban külsőre nem tökéletes, de belül finom,
egészséges és biztonságos zöldségeket és gyümölcsöket találnak vásárlóink. Azzal, hogy ezeket a
belső szigorú termékspecifikációinknak normál esetben nem megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket
is átvesszük szállítóinktól, már a termelői oldalon segítünk csökkenteni a kidobásra ítélt élelmiszer
mennyiségét.
Úgy fejlesztjük ellátási láncunkat, hogy a citrusfélék még gyorsabban kerüljenek polcainkra, így két
nappal tovább frissek maradnak vásárlóinknál. Ezzel is segítünk csökkenteni az élelmiszer-pazarlást
otthonaikban.
Idén augusztustól nem hirdetünk több egyet fizet, többet kap akciót zöldség-gyümölcs osztályainkon,
hogy ezzel is ösztönözzük vásárlóinkat arra, hogy annyit vásároljanak, amennyire valóban szükségük
van.
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Tudjuk, hogy az élelmiszer-pazarlás elleni harcot egyedül nem nyerhetjük meg, ezért a helyi
élelmiszerbankokkal, kormányzati szereplőkkel, valamint szállítóinkkal közösen dolgozunk céljaink
eléréséért.
Szeretnénk arra biztatni az élelmiszeripari szereplőket, köztük versenytársainkat is, hogy tegyék le ők is
voksukat az átláthatóság mellett, és hozzák nyilvánosságra saját élelmiszer-pazarlási jelentésüket. Közösen
felvehetjük a harcot az élelmiszer-pazarlással, a termőföldektől a tányérig.

2016/17 – élelmiszer-hulladék megoszlása
kategóriánként
(El nem adott élelmiszerek az emberi és állati fogyasztásra szánt adományok nélkül)

Az átláthatóság és a mérhetőség elengedhetetlen a pazarlási gócpontok azonosításához, valamint ahhoz is,
hogy csökkentsük, majd megakadályozzuk az élelmiszer-pazarlás okait. Emellett mindenki számára
segítséget ad ahhoz, hogy megértsük, hol, miért és mennyi élelmiszer kerül kidobásra.
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A Magyarországon a kidobásra kerülő élelmiszer mennyisége a teljes forgalom csupán 2 százalékának felel
meg.
2016/17
Összes értékesített élelmiszer
Összes élelmiszer-felesleg
Felesleg aránya
az értékesített élelmiszerhez képest
Adomány

944 556 tonna
19 233 tonna
2%
5569 tonna

A 2016/2017-es pénzügyi évben összesen 944 556 tonna élelmiszert értékesítettünk magyar vásárlóinknak.
Működésünk során 19 233 tonna olyan élelmiszert szereztünk be, amelyet nem tudtunk eladni vásárlóinknak.
Ebből:
•
•
•

10 562 tonna volt alkalmas emberi fogyasztásra
5569 tonnát rászorulóknak, illetve állatmenhelyeknek adományoztunk
4992 tonna emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerből lett hulladék

2016/17 – az élelmiszer-felesleg és –hulladék
megoszlása

Dolgozunk azon, hogy egyetlen falat emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer se vesszen kárba működésünk
során. Reméljük, sikerül hozzájárulnunk, hogy 2030-ra a világon megtermelt élelmiszer-felesleg mennyisége
megfeleződjön. Tudjuk, hogy még rengeteg teendőnk van, de nem állunk meg, mert nincs időnk a pazarlásra.
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